.

Boligministeren
bliver 60 aar

Kaj Andresen
Det blev ikke sunget ved Kaj Andresens vugge, da han den 7. april
1907 kom til verden i lærerhjemmet
i Vedslet, at han skulle blive boligminister i en socialdemokratisk regering, men det. blev han altsaa, da
Jens Otto Krag i september 1964
foretog sin store ommøblering i re-

riere, det vanskelige og omstridte
bolig-ministerium. Kaj Andresen hører til de mere moderate socialdemokrater, han er samarbejdets
mand, og derfor kom han ogsaa til
at knytte traadene sammen i det
store boligforlig. At dette forlig senere kom ud for urimelige og hasarderede angreb fra kommunister og
SF'er er en anden sag. Selv om boligproblemerne i Danmark stadig
befinder sig
i det politiske
brændpunkt, er det værd at lægge
mærke til, at Kaj Andresen
sjældent har været ude for
personlige angreb. Det skyldes
simpelthen, at hans saglighed er
saa fremtrædende, at det er svært
for modparten indenfor den
socialistiske venstrefløj at faa
skovlen op under ham, selv om lysten utvivlsomt er til stede.
Kaj Andresen har I sit offentlige
virke ogsaa været en god mand for
Horsens. Han har ikke glemt den
baggrund, han har i sin hjemby, og
derfor er der mange, ogsaa uden for
Socialdemokratiet, der paa hans 60
aars fødselsdag vil være med til at
hylde ham. Vi har her ved bladet
aarenes løb sjældent været i modsætningsforhold til boligministeren eller folketingsmanden for Horsens-kredsen, men ofte paa samarbejdslinie
sporgsmaal.
Derfor
er om
dersaglige
ikke noget
med at

geringen. Det er forst og fremmest
flid og dygtighed, der har baaret
sænke sværdet paa fødselsdagen,
Kaj Andresen frem til do betyd- men vi kan deltage i den fortjenstningsfulde poster, han har faaet fulde hyldest, der vil strømme den
navnlig i de senere aar. 'Uddannel- ' gode Horsens-borger i mode, naar
seslinien er ordinær og ligetil. Fra han runder det skarpe hjørne.
lærereksamen i Jelling til forskelN. Chr. C.
lige kurser først paa Danmarks
Lærerhøjskole, senere paa Handelshøjskolen. Derefter til erhvervskursus i Sverige til Britisk Nordisk
Kursus I England og til Geneveskolen i 1951. Siden 1928 har Kaj
Andresen været tilknyttet Horsens
kommunes skolevæsen, først som
kommunelærer og fra 1953 som
overlærer. Han har ogsaa haft deltidsarbejde som lærer ved Horsens
Handelsskole, som censor ved handelseksamen og som forstander for
Un gdom s s kol e n f or uf a gl ær t e I
Horsens. Kaj Andresen havde tidligt politisk interesse. Han sluttede
sig til Socialdemokratiet og var
medlem af Horsens byraad fra
1913-50, han blev ogsaa medlem
af Socialdemokratisk Forbund, og
hans litterære interesser førte ham til
formandsstolen i Horsens Biblioeksforening i aarene fra 1953 til
1960.
Fra 1947 har Kaj Andresen været
medlem af folketinget. Den start,
han fik ved vælgermoderne, gav ingen løfter. Han stod i virkeligheden
noget famlende i politik, da han blev
præsenteret for den første store
vælgermødeforsamling i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Horsens. Det
var pudsigt nok et mode, hvor
kommunisterne var repræsenteret
ved Aksel Larsen, og hvor Venstres
kandidat under forsamlingens jubel
slyngede sit Helmuth-citat ud over
salen:
Pas godt paa dit hjerte, Andresen,
dit hjerte er i fare, Andresen. Ingen
tænkte dengang paa, at Kaj Andresen
og Aksel Larsen skulle komme i saa
nært et samarbejde, at Aksel
Larsen paa et hængende haar var
havnet i en fælles-regering, hvor Kaj
Andresen utvivlsomt ville fortsætte sin
politiske karriere som boligminister.
De første aar i folketinget førte
ikke Kaj Andresen frem i første
linie, men myreflittig som han var
kom bande lønnen og omslaget. Han
fik betydningsfulde ordførerskaber,
blev medlem af finansudvalget og af
Nordisk Råd — og i 1964 kom
slutstenen paa den politiske kar-

